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Sponsor zoekt projecten

Projecten die zich richten op het vitaliseren van de katholieke geloofsgemeenschap kunnen hiervoor
subsidie aanvragen bij het programma ‘Space for Grace’. Dit is een samenwerking van het Porticusfonds
in samenwerking met het Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit en de Firma Hoe Dan
Wel. Tot 1 september kunnen projecten worden aangemeld.
Space for Grace is een zogeheten community-programma dat gelijktijdig plaatsvindt in België en Duitsland.
Deelname aan het programma duurt een jaar en bestaat uit vijf bijeenkomsten met inspiratie, uitwisseling en
verdiepende trajecten. Ook bevat het een externe evaluatie & monitoring en een financiële bijdrage tussen de
10.000 en 30.000 euro aan het project. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze als team van twee of meer
personen aanwezig zijn en actief meedoen aan de bijeenkomsten.
Er is elk jaar ruimte voor tien projecten in het programma. In 2020 is de eerste lichting van start gegaan met een
boeiende mix van acht projecten uit het hele land. Deze zomer kunnen nieuwe projecten worden aangemeld.
Waarom Space for Grace?
Veel katholieke geloofsgemeenschappen zijn op zoek naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander,
om spiritualiteit vorm te geven en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt veel
creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap
blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt
om experimenteren en innoveren. Vanuit haar eigen missie en visie vindt Porticus het belangrijk dat dit gebeurt
en met Space for Grace wil zij deze zoektocht ondersteunen.
Wie zoeken wij?
Space for Grace zoekt projecten die onderdeel zijn van een groep of gemeenschap. Projecten die patroondoorbrekend zijn, die aansluiten bij actuele maatschappelijke vragen, die open staan voor een brede groep van
belangstellenden, en die ook aandacht hebben voor geloof en spiritualiteit van de eigen vrijwilligers. Denk aan:

een parochie die zich richt op kerkvernieuwing, een religieuze gemeenschap waar mensen een tijdje kunnen
wonen om zich persoonlijk te ontwikkelen, een project dat kerk-zijn voor buurt en stad uitprobeert, een
studentengemeenschap gericht op internationale studenten, Een project dat zich specifiek richt op jongeren of
duurzaamheid.
Meer informatie
Op de website spaceforgrace.nl is een overzicht te vinden van voorbeeldprojecten. Ook de voorwaarden en de
inschrijfprocedure zijn hier te downloaden. Op 21 augustus is er een online introductiebijeenkomst.
Aanmeldingen moeten op 1 september binnen zijn.
Download factsheet website space for grace

